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পঞ্চম অধ্যায় 

 

হাাঁহহ ধধ্মাহিৰে ভো ক'কে জীৱন 
 

ক'ক হতৰ ফ্লেটৰ পাচফালে ব্যৱসায়ী গুপ্তাৰ ডাঙৰ এলেকাত ব্ল াৱা সুন্দৰ ঘৰ। ফ্লতওলোকৰ 

পৰৰসীমাত আলে ফ্লকইব্াল াপা ফ্লেৱোৰু, পাই ,  আম,  াৰৰকে আৰে গে। গেলব্াৰলে সোয় 

কাউৰী, শাৰেকা, ঘ ৰচৰকা, কলপৌ, পাৰ আৰে চৰাইৰ আগম  ঘলট। মাল  মাল  গেলব্াৰত 

আৰহ ভালটৌ, মই া শাৰেকা আৰে চৰালয়া পলৰৰহ। ক'ক হ'ত পঞ্চম মহোত থালক ব্ালব্ 

ফ্লব্েক ীৰ পৰা চৰাইলব্াৰ ব্ৰ ভােেলৰ ফ্লেখা যায়। ক'ক হত  তু  ঘৰলে অহাৰ পাচলত 

কাৰহেীপুৱালত ফ্লতৰত  ামৰ এ  ী ব্াৰেমাহী চৰাই আৰহ ক'ক শুৱা ফ্লকাঠাৰ ফ্লব্েক ীত পৰৰ 

ৰচঞৰা আৰম্ভ কৰৰলে। ফ্লটাপৰ  ভঙাৰ খঙলত ক'কলয়া ফ্লতৰতক ভুৰক ভুৰক ফ্লখৰেব্লে ফ্লচষ্টা কৰৰ 

মাক আৰু টাটাকলৰা ধে পুৱালত ফ্লটাপ ী ভাঙঙ ৰেয়া হ'ে। এসপ্তাহমা  পাচত ফ্লতৰত আৰহ 

ফ্লব্েকৰ ত পৰৰ ৰচঞৰৰলে তাইৰ েগৰীয়া ৰামুও আৰহ ফ্লব্েকৰ  পায়ৰহ আৰু েুলয়া ফ্লটটু ফাৰে 

ৰচঞৰা আৰম্ভ কলৰ আৰু েলগ েলগ ক'কই ৰসহতক ফ্লখৰেব্ৰ ব্ালব্ অ নগে ভুকা আৰম্ভ কৰৰ 

মাক ব্ালপকৰ ফ্লটাপৰ  ভাঙঙ ৰেলয়। ফ্লতৰত আৰু ৰামু ইমা  ফ্লটঙৰ ফ্লয েুৱাৰ ব্ন্ধ থালক ব্ালব্ ক'কই 

ভুৰকলেও উৰৰ  াযায় ব্ৰঞ্চ ক'কৰ খং উঠাব্ৰ ব্ালব্ ফ্লব্ৰচলক ৰচঞলৰ। োলহ োলহ ৰাৰতপুৱা 

সময়ত অশাৰি ব্ঢ়া ব্ালব্ ফ্লতৰত আৰু ৰাম ুআৰহ ৰচঞৰাৰ েলগ েলগ ব্ ুৰ টাটালক গগ ফ্লব্েকৰ ৰ 

েুৱাৰ খ  খুৰে ৰেলয় আৰু ক'কই ফ্লব্েকৰ লে গগ  ৰপয়াই ভুৰক ফ্লতৰত আৰু ৰামুক ফ্লখোই ৰেলয়। 

এল েলৰ চাৰৰ পাচ ৰে  মা   ক'কই ফ্লখলোৱাৰ পাচত এৰে  পুৱা ব্ ুৰ টাটালকও ফ্লতৰতৰ গালে 

সৰু ৰশেগুঙট েৰেওৱাত তাৰ পাচৰে াৰ পৰা ফ্লতৰত আৰু ৰাম ু হা হ'ে। ব্ ুৰ মাক আৰু টাটালক 

ৰাৰতপুৱা শাৰিলৰ শুব্ পৰা হ'ে। 

ফ্লতৰত হতক ফ্লখলোৱা এসপ্তাহ মা ৰ পাচলত ক'কৰ ৰূমৰ ফ্লব্েকৰ ত থকা এৰচলটাৰ 

ওপৰত ব্াহ েব্ৰ ব্ালব্ ৰুমু  আৰু জ তু  ামৰ শাৰেকা এহালে কুটা অ া আৰম্ভ কৰৰলে। শাৰেকা 

হােক কুটা কৰঢ়য়াই থকা ফ্লেৰখ ক'ক খঙত জ্বৰে পৰক উঙঠ ৰসহতক ফ্লেৰখলেই ফ্লব্েকৰ লে গগ 

ভুৰকব্লে ধলৰ। ক'কই অ ব্ৰলত অশাৰি কৰৰ ভুৰক থালক ব্ালব্ এব্াৰ খঙলত জ তুলয় আৰহ 

ক'কৰ মূৰত খুঙট ৰে ফ্ল াম ৰচঙঙ গে গ'ে। ক'কই ইমাল ই ভয় খালে ফ্লয ফ্লেৌৰৰ গগ মাকৰ ভৰৰৰ 

তেত ফ্লসামােলগ। শাৰেকাই ক'কৰ চকু ফুটাই ক'কক কণা কৰৰব্ পালৰ ব্ুৰে ব্ ুৰ মালক ভয় খাই 

টাটাকক শাৰেকাৰ ব্াহলটা ভাঙঙব্লে ক'ফ্লে। ব্ ুৰ টাটালক শাৰেকাৰ আধা ব্ল াৱা ব্াহলটা ভাঙঙ 

সকলো কুটা ডাষ্টৰব্ ত ফ্লপোই ৰেলে। ৰকন্তু ৰুমু আৰু জ তুও আলকাৰলগা  আৰু  ালচাৰব্ান্দা। 

পাচৰে া পু ৰ কুটা কৰঢ়ওৱা আৰম্ভ কৰৰলে। ক'কই ফ্লব্েকৰ লে যাব্লে ভয় কৰা হ'ে যৰেও 
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ক'কও এৰা ভকত  হয়। ঘৰৰ ৰভতৰৰ পৰাই ৰুমু আৰু জ তুক কুটা অ া ফ্লেৰখলেই ভুৰক ভুৰক 

অৰিৰ গহ পলৰ। টাটালক অশাৰি পাই গধুৰে হ'ফ্লে ৰুমু আৰু জ তুৰ ব্াহ ভাঙঙ ৰেলয় যালত ৰসহত 

ব্াহ ব্ল াৱা এৰৰ আ  ঠাইলে গুৰচ যায়। ৰকন্তু ৰসহলত ৰাৰত ব্াহলটা ভাঙঙ ৰেলেও পুৱা পু ৰ 

 তু লক ব্ল াৱা আৰম্ভ কলৰ। এইেলৰ প্ৰায় েহ ৰে  মা  ভঙা আৰু ব্ল াৱাৰ ফ্লখে চৰেে। 

অব্লশষত ব্ ুৰ ফ্লেউতাক আৰু ক'কৰ যুটীয়া প্ৰলচষ্টাত হাৰ মাৰ  ৰুমু আৰু জ তুলয় ব্াহ ব্ াব্ৰ 

ব্ালব্ আ  ঠাইলে গুৰচ গ'ে। ৰকন্তু মাল  সমলয় সুৰব্ধা ব্ুজ  ক'কৰ ওপৰত প্ৰৰতলশাধ েব্ৰ ব্ালব্ 

ফ্লব্েকৰ লে আৰহ ক'কৰ খং উঠাই কাজ য়া কৰৰ ব্ ুৰ টাটাকক আলমাে ৰে ফ্লযাৱা হ'ে। ক'ক 

আৰু ৰুমু-জ তুৰ যু  খ  ফ্লকইব্ামালহা চৰে থৰকে।  

ক'ক আৰু টাটালক ৰমৰে  ৰুম ুআৰু জ তু  ামৰ শাৰেকা হােক ফ্লখলোৱাৰ ৰকেুৰে  

পাচত ফ্লসাণপাৰহ আৰু ফ্লসালণশ্বৰ  ামৰ কলপৌ এহােৰ এৰচৰ ওপৰৰ ঠাই টুকুৰাত চকু পৰৰে। 

েুৰে মা  এল লয় ফ্লব্েকৰ লে অহালযাৱা কৰাৰ পাচত ফ্লসাণপাৰহ আৰু ফ্লসালণশ্বলৰ এৰচৰ 

ওপৰত ব্াহ ব্ াব্লে কুটা কৰঢ়ওৱা আৰম্ভ কৰৰলে। আেৰৰত ভালব্ ক'ক কলপৌহােৰ ওপৰত 

সেয় হ'ে। ৰসহলত ব্াহ ব্ াব্লে কুটা কৰঢ়ওৱা ফ্লেৰখও ক'কই ভুকা ভুৰক  কৰৰলে। এৰে  

েুৰে লক কুটা কৰঢ়য়াই এসপ্তাহ মা ৰ ৰভতৰত ফ্লসাণপাৰহ আৰু ফ্লসালণশ্বৰৰ ব্াহ ব্ল াৱা সমূ্পণ ন 

হ'ে আৰু ৰসহলত এৰচৰ ওপৰত িায়ীভালব্ ৰেল  ৰাৰতলয় থকা আৰম্ভ কৰৰলে। ব্ ুৰ টাটাকৰ 

ৰচিা হ'ে কলপৌহালে যৰে ফ্লপাৱােী  গাই ফ্লতি গৰমত এৰচ চলোৱা অসুৰব্ধা হব্ আৰু এৰচৰ 

ফ্লমৰচ ৰ ফ্লফ ত োৰগ ফ্লপাৱােী মৰৰব্ও পালৰ। তথাৰপ ৰ মাৰখত আৰু শাি কলপৌ হােক ৰযলহতু 

ক'কলয়া আশ্ৰয় ৰেলে গৰতলক টাটালক কলপৌৰ ব্াহলটা  ভঙাৰ ৰসদ্ধাি েলে। ফ্লকইৰে মা  

ফ্লযাৱাৰ পাচত এৰে  পুৱা ৰুমু আৰু জ তু কৰব্াৰ পৰা আৰহ ফ্লব্েকৰ ত পৰৰেৰহ। ৰসহতৰ 

পচন্দৰ ঠাইত ফ্লসাণপাৰহ আৰু ফ্লসালণশ্বলৰ ব্াহ ব্ল াৱা ফ্লেৰখ ৰুমু আৰু জ তু খঙত জ্বৰে পৰক 

উঙঠে আৰু ব্াক ৰব্েন্দা আৰম্ভ হ'ে। অেপ পাচলত কাজ য়াই ভয়ংকৰ ৰূপ েলে আৰু ৰুমু-

জ তুলয় ফ্লসাণপাৰহ-ফ্লসালণশ্বৰক শাৰীৰৰক ভাব্ আঘাট কৰৰ ৰসহতৰ ব্াহ ভঙাত োৰগে। ৰচঞৰ 

ব্াখৰ শুৰ  ক'ক ফ্লব্েকৰ লে ওোই গগ ৰুমু আৰু জ তুক ফ্লেৰখ  ৰপয়াই  ৰপয়াই ভুৰকব্লে 

ধৰৰলে। ক'ক আৰু শাৰেকা কলপৌৰ হুেিুে শুৰ  ব্ ুৰ টাটাক হাতত ঝাৰু এডাে গে ফ্লব্েকৰ  

পালেলগ। হাতত ঝাৰু সহ ব্ ুৰ টাটাকক ফ্লেৰখ জ তু আৰু ৰুমু উৰামাৰৰ গগ ওচৰৰ  াৰৰকে 

গে এল াপাত পৰৰে। টাটাকৰ হাতত ঝাৰু ফ্লেৰখ ফ্লসাণপাৰহ আৰু ফ্লসালণশ্বলৰা ফ্লকাল াব্াফালে 

উৰৰ গুৰচ গ'ে। টাটালক ভাৰব্লে কলপৌহাে যৰে ঘূৰৰ  ালহ ৰাৰত ৰসহতৰ ব্াহলটা ভাঙঙ ফ্লপোব্ 

োৰগব্।  হলে ৰুমু আৰু জ তুলয় পু ৰ ব্াহ ব্ াব্ৰ ব্াল  ধান্দা কৰৰব্ পালৰ। ৰুমু-জ তু আৰু 

ফ্লসাণপাৰহ-ফ্লসালণশ্বৰ সকলো ফ্লযাৱাৰ পাচলতা ব্হু ফ্লেৰীলে ক'কই ভূৰক আৰু ফ্লগাৰলগাৰাই 
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থাৰকে। ক'কলে চাই টাটালক ক'ফ্লে "ক'ক হব্ আৰু তই মল  মল  থাক। ৰাৰতলক মই চৰাই 

ব্াহলটা ভাঙঙ ব্াহ সাজ ব্ ফ্ল াৱাৰালক তাত ফ্ল ট েগাই ৰেম।" টাটাকৰ কথাত ক'ক শাি গহ 

ৰ  ৰ ৰব্চ াত শুই পৰৰে।আৰু টাটালকা ৰ  ৰ কামত োৰগে। গধুৰে সময়ত টুে এখ ত উঙঠ 

এৰচৰ ওপৰৰ চৰাইৰ ব্াহলটা ভাঙঙব্লে গগ টাটালক ফ্লেৰখলে ফ্লসাণপাহী আৰু ফ্লসালণশ্বৰ সুন্দৰলক 

ব্াহত ব্ৰহ আলে। ৰ মাৰখত কলপৌহােক টাটাকৰ ফ্লখোব্ৰ সৎ  হে আৰু ব্াহ ভঙা পৰৰকল্প া 

তযাগ কৰৰলে। ক'কক আৰু মাকক আৰহ  কথালটা ফ্লকাৱাত েুলয়া সন্মৰত   ালে। 

ব্ ুৰ মালক ফ্লসাণপাৰহ আৰু ফ্লসালণশ্বৰ  ামৰ কলপৌ ফ্লযাৰাক মাল  সমলয় খাব্ৰ ব্ালব্ 

চাউে ৰেয়া আৰম্ভ কৰৰলে। কলপৌ ফ্লযাৰাক খাব্লে চাউে ৰেয়াৰ পাচৰে াৰ পাচৰ পৰা 

ফ্লব্েকৰ ত চাউে খাব্লে ফ্লকলটঙা, ঙটকঙটক, ৰচকুৰ , ফ্লকচলকৰচ আৰু চটফটী  ামৰ ঘ ৰচৰৰকা 

ফ্লকইটামা ৰ আগম  আৰম্ভ হ'ে। কলপৌ হােক ৰেয়া চাউে ভাগ ৰসহতলকা েগা হ'ে। ক'কই 

ৰকন্তু ঘ ৰচৰৰকা ফ্লকইটাই ফ্লসাণপাৰহ হতৰ চাউে ফ্লখাৱালটা অেলপা ভাে  াপালে। ফ্লসলয় 

ফ্লসাণপাহী আৰু ফ্লসালণশ্বৰ চাউে খাই কৰব্ালে উৰৰ গলেই  ক'কই চাউেৰ পহৰা ৰেয়া আৰম্ভ 

কৰৰলে। ঘ ৰচৰৰকা আৰহলেই ক'কই ৰসহতক ফ্লখলোৱালটা ক'কৰ প্ৰধা  কাম গহ পৰৰে। 

ঘ ৰচৰৰকা ফ্লকইটাৰ মা ত আলকৌ ফ্লকলটঙা আৰেে অৰতশয় ফ্লটঙৰ। ফ্লকলটঙাই ক'ক ফ্লব্েকৰ ৰ 

পৰা আ  ফ্লকাল াব্া ফ্লকাঠালে গ'ফ্লেই মল  মল  আৰহ চাউে ফ্লখাৱাত োলগ। অেপ পাচত 

ফ্লযৰতয়া ফ্লকলটঙাক ৰব্চাৰৰ আৰহ ঙটকঙটক, ৰচকুৰ , ফ্লকচলকৰচ আৰু চটফটী আৰহ চাউে ফ্লখাৱাত 

োলগ, ৰসহতৰ শব্দ শুৰ  ক'ক ফ্লেৌৰৰ আৰহ সকলোলক ফ্লখোই ৰেলয় আৰু চাউেত পহৰা ৰে গৰ 

থালক। ক'ক আৰু ঘ ৰচৰৰকাৰ কাজ য়া ফ্লকৰতয়াব্া পুৱাই আৰম্ভ হয়, ফ্লযৰতয়া ফ্লকলটঙাই মাক 

ফ্লশাৱা ৰূমৰ কাষৰ ৰখৰৰৰকৰ চা াৰ পৰা ৰচকৰচক কৰৰ ব্ ুৰ মাকক চাউে ফ্লখা া আ্ভ কলৰ। 

ফ্লগালটই ঘ ৰচৰৰকালব্াৰৰ ৰভতৰত ফ্লকলটঙা সকলোতলক খকুৱা আৰু চাোক। ফ্লসলয় ফ্লকলটঙাই 

ব্ ুৰ মালক চাউে ৰেলে প্ৰথলম ৰ  ৰ ফ্লপটত অেপ চাউে সুলমাৱাই েয় আৰু তাৰ পাচতলহ 

ব্াকী ফ্লকইটাক খব্ৰ ৰেলয়। ক'কই কথালটা েক্ষ্যকৰৰ ফ্লকলটঙাক এলকব্াৰ ফ্লেৰখব্ ফ্ল াৱালৰ। 

এল লয়া ঘৰৰ চাউে ব্ ৰীয়া ঘ ৰচৰৰকাক খুউৱাত ক'কৰ েুলঘ নাৰ আপৰি আৰু ৰ  ৰ কামৰ 

দ্বাৰা মাকক ব্হুব্াৰ ব্ ুাই ৰেৰেে। ক'কৰ আপৰি আৰু ভুৰক কৰা অশাৰিৰ ব্ালব্ ব্ ৰু 

ফ্লেউতালক ফ্লসাণপাহী আৰু ফ্লসালণশ্বৰক খুৱাব্ৰ ব্ালব্ চাৰৰ ফ্লকজ  ফ্লঘহু আৰ  ৰেলে। ফ্লকলটঙাহলত 

ফ্লঘহু খাই ভাে  াপায় যৰেও কলপৌ ফ্লযাৰাই ৰকন্তু ফ্লঘহু খাই ভাে পায়। গৰতলক ক'কৰ ৰূমৰ 

ফ্লব্েকৰ , যত ফ্লসাণপাহী হতৰ ব্াহ আলে তাত ব্ ৰু মালক চাউে ৰেয়া ব্ন্ধ কৰৰলে। আ ফালে 

থকা ফ্লব্েকৰ  এখ ত ৰাৰতলয়ই মল  মল  চাউে ৰে ফ্লথাৱা হ'ে যালত ক'কই গম  াপায় আৰু 

ফ্লকলটঙা, চটফটী, ৰচকুৰ  হলত ৰাৰতপুৱাই আৰহ ৰকচৰকচাই অশাৰি  কলৰ আৰু ক'কলয়া পুৱাই 
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অযথা ভুৰক ৰচঞৰৰ ব্াখৰৰ  াথালক। আ খ  ফ্লব্ৰেকৰ ত ঘ ৰচৰৰকাক চাউে ৰেয়া ফ্লেৰখ ওচৰৰ 

গুপ্তাৰ ঘৰৰ পাই  গেত ব্াহলোৱা েুহাে কাউৰী ব্ুেব্ুৰে-হলেৌ আৰু ৰৰ ী-ৰা া হতৰ চকু 

পৰৰে। ফ্লব্ৰেৰ ত চাউেৰ েলগ আ  ৰকব্া ফ্লখাৱা ব্স্তুও ৰেলয় ফ্ল ৰক ৰসহলত প্ৰালয় অ ুসন্ধা  

কৰৰব্ অহা হ'ে আৰু ফ্লব্েকৰ ৰ ফ্লৰৰেঙত ব্ৰহ কা কা কৰৰ ৰচঞৰৰ ব্ ৰু মাকক ফ্লখাৱা ব্স্তু 

ফ্লখা া হ'ে। ব্ ুৰ মালকও কাউৰী ফ্লকইটালে েুখ োৰগ ফ্লব্েব্ৰ ৰ ফ্লৰৰেঙত ৰসহতক ফ্লেডৰ 

টুকুৰা, ৰুঙট, ৰব্সু্কট আৰে ৰেয়া আৰম্ভ কৰৰলে। ৰকন্তু কাউৰীৰ কা কা শুৰ লেই ৰসহতক 

ফ্লখোব্লে ক'ক আ খ  ফ্লব্ৰেকৰ লে গগ ভুৰক ভুৰক ৰচঞৰৰ ব্াখৰৰ পাগেৰ েলৰ ফ্লহাৱা হ'ে। 

ঘ ৰচৰৰকাক মল  মল  চাউে ৰেয়া আৰু কাউৰীক ৰব্সু্কট ফ্লেড খুউৱা ক'কৰ ব্ালব্ অসহয কথা। 

ব্হুব্াৰ মালক ফ্লব্েকৰ ৰ ফ্লৰৰেঙত ৰব্সু্কত ৰেয়া ফ্লেৰখলে ক'কই মাকলকা ধমধমাই গাৰে পাৰা 

হ'ে। ক'কই মাংসৰ ফ্লতে  াখায় ব্ালব্ ফ্লতেলব্াৰ কাউৰীক মল  মল  খাব্লে ৰেয়াত কাউৰী 

ফ্লকইটা সঘ াই ফ্লব্েকৰ লে অহালযাৱা কৰা হ'ে। কাউৰী আৰহলে ঘ ৰচৰৰকা ফ্লকইটা উৰৰযায় 

আৰু গুৰচ ফ্লযাৱাৰ পাচত আলকৌ আৰহ চাউে খাইৰহ। কাউৰী আৰহলে ক'কৰ ভুক ভুকৰ  েম্ফ 

 ম্প আৰম্ভ হয়। ৰকন্তু কাউৰী ফ্লকইটাই ক'কক অকল া গুৰুত্ব ব্া পািাই ৰ ৰেলয়। এই 

সকলোলব্াৰৰ মা লত ফ্লসাণপাহী আৰু ফ্লসালণশ্বলৰ ক'কৰ ৰূমৰ ফ্লব্েকৰ ত সুন্দৰলক শাৰিলৰ 

ফ্লঘহু খাই ফ্ল ালোকা গহ ফ্লপ্ৰম ৰপৰৰৰত কৰৰ থাৰকে আৰু ফ্লসাণপাহীলয় ব্াহত কণী পাৰৰ উমৰ  

ৰেয়া আৰম্ভ কৰৰলে। কাউৰী, ঘ ৰচৰৰকালব্ালৰ ফ্লব্েকৰ ত হাৰগ হাৰগ ফ্লেলতৰা কৰা আৰু ক'কৰ 

ৰচঞৰ ব্াখৰ আৰু অশাৰি ফ্লেৰখ ব্ ুৰ মালক ভাৰব্লে কাউৰী আৰু ঘ ৰচৰৰকাক ফ্লখাৱা ব্স্তু ৰেয়া 

ব্ন্ধ কৰৰব্ োৰগব্। 

ব্ ুৰ মালক ভব্া মলত ঘ ৰচৰৰকাক চাউে আৰু কাউৰীক ফ্লেড, ৰব্সু্কট, মাংস ৰেয়া ব্ন্ধ কৰৰলে। 

ৰকন্তু ৰে লটাত ফ্লকইব্াব্ালৰা ফ্লকলটঙা আৰু চটফটী আৰহ ব্ ুৰ মাকক ফ্লেখা ৰে থাৰক ৰচকৰচক 

কৰৰ থাৰকেৰহ আৰু েগলত ফ্লগালটইলকইটা ঘ ৰচৰৰকাই মল  মল  আৰহ ফ্লসাণপাহী আৰু 

ফ্লসালণশ্বৰক ৰেয়া ফ্লঘহুৰ মা ত চাউে পাৰত ৰকব্া খাব্লে পায় ফ্ল ৰক ৰব্চৰাত োৰগে। ক'কই 

শব্দ শুৰ লেই ৰসহতক ফ্লেৌৰৰ গগ ভুৰক ফ্লখোই ৰেলে উৰৰ যায় আৰু সুৰব্ধা ব্ুজ  মল  মল  আলকৌ 

আলহ। ইফালে ব্ুেব্ুৰে আৰু হলেৌ  ামৰ কাউৰী ফ্লযাৰালয়া আৰহ ফ্লব্েকৰ ত পৰৰ  কা কা কৰৰ 

অশাৰি কৰৰ থাৰকে। ঘ ৰচৰৰকা আৰু কাউৰীৰ কাণ্ড কাৰখা া ফ্লেৰখ ব্ ৰু মাকৰ ম ত েুখ 

োৰগে আৰু েুৰে  ৰব্ৰৰতৰ পাচত ব্ ুৰ মালক ঘ ৰচৰৰকা আৰু কাউৰীক ফ্লখাৱা ব্স্তু ৰেয়া আৰম্ভ 

কৰৰলে।  

ব্ ুৰ ফ্লেউতালক সোয় অৰফচ পৰা আৰহ ক'কক ফুৰাব্লে পঞ্চম মহোৰ পৰা তেলে গে যায়। 

ককই ফ্লেটৰ ফ্লগটৰ পৰা গাড়ী-মটৰ, চাইলকে, ৰৰক্সা আৰে চাই আধা ঘণ্টা মা  তেত কটাই 
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পু ৰ ওপৰলে ঘূৰৰ আলহ। ঙটৰেঙা,   ুুকা ব্ াই অহা ফ্লঘাৰাগাড়ী ফ্লেৰখলে ক'কই পালচ অতযি 

ভুলক।  তু  ফ্লেটলে অহাৰ পাচত  প্ৰথলম ক'কই পেপথলটা ফুৰৰব্লে পাইৰেে যৰেও ৰাস্তাৰ 

পৰা গাত ৰচকৰা োৰগ অহাত আৰু  েুব্াৰলক ফ্লব্লব্ৰচয়া গহ ফ্লকাল ামলত  ীৱ লটা ব্চাৰ পাচত 

ক'কৰ ফ্লগটৰ ব্াৰহৰ ফ্লহাৱাৰ ওপৰত ব্ ুলয় কলঠাৰ ব্াধাৰ লষধ আলৰাপ কৰৰলে। ফ্লকব্ে মাত্ৰ 

গাড়ীত উঙঠলহ ক'কক ঘৰৰ ব্াৰহৰলে যাব্ পালৰ। ক'কই ফ্লগটত ৰথয়লহ ৰাস্তাৰ গাড়ী মটৰ চাই 

থালকা এৰে  পে পলথলৰ কেী কুকুৰ এ  ী আৰহ  ক'কক ফ্লেৰখ থৰ গহ গৰ গ'ে। ক'কই অতযিয 

ভুকাৰ পাচলতা তাই পালচ ভুক এটাও  ামাৰৰলে। ব্ৰঞ্চ অব্াক গহ ক'কলে চাইলহ থাৰকে আৰু 

আতৰৰ গ'ে। অেপ পাচত তাই ৰ  ৰ ৰঙা ৰঙৰ ফ্লচলঙেীয়া পুলতকলটাক েগত গে আৰহে 

আৰু তালকা ক'কক ফ্লেখুৱালে। ব্ ুৰ টাটালক ঘৰলে ঘূৰৰ গগ কথালটা ব্ ুৰ মাকক কলেলগ। 

কুকুৰ ফ্লপ্ৰমী ব্ ৰু মালক পাচৰে া ক'কক ফুৰাব্লে ফ্লেটৰ তেলে যাওলত ফ্লতলৱা েগত যাম ব্ুৰে 

ক'ফ্লে। পাচৰে া ক'কক ফুৰাব্লে ৰ ওলত ব্ ুৰ টাটাক আৰু ক'কৰ েগত ব্ ুৰ মালকা ৰেলটৰ য়া 

ঙঠ  এৰাৰুট ৰব্সু্কত এলপলকটত গে ফ্লেটৰ ফ্লগট পালেলগ। ক'কক চাব্ৰ ব্ালব্ অেপ পাচত 

কুকুৰ   ী আৰু কুকুৰলটা আৰহ ৰকেু ফ্লগটৰ পৰা ৰকেু েৰূত ৰথয় গহ ক'কক ফ্লচাৱাত োৰগে। 

ব্ ুৰ মালক আগব্াৰঢ় গগ ৰসহতক েুটা েুটালক ৰব্সু্কট খাব্লে ৰেলে। ৰসহতক ৰব্সু্কত ৰেয়া ফ্লেৰখ 

ক'ক খঙত জ্বৰে পৰক উঙঠ  ৰপয়াই  ৰপয়াই ভুৰকব্লে আৰম্ভ কৰৰলে। কুকুৰ েুটাই পালচ 

ওলোটাই ক'কক এব্ালৰা  ুভুৰকলে। ব্ ুৰ মালক ৰেয়া ঙঠ  এৰাৰুট ৰব্সু্কট েুটা পালচ শুঙঙ শুঙঙ 

ৰসহলত  াখালে আৰু ব্ ৰু মাকৰ মুখলে ফ্লঘাপালক চাই ব্ু াই ৰেলে ফ্লয হব্ পালৰা আৰম ৰাস্তাৰ 

ভতুৱা কুকুৰ ৰকন্তু আৰম ঙঠ  ৰব্সু্কট  াখাও। ব্ ুৰ মালক ব্ ুৰ টাটাকৰ ওচৰলে আৰহ কলে, 

ফ্লচাৱা ইহলত ঙঠ  ৰব্সু্কত  াখায়। ফ্লমাক ৰব্শ টকা এটা ৰেয়ালচা , মই ৰসহতৰ ব্ালব্ গুড ফ্লে 

কক াট ৰব্সু্কট েুলপলকট ৰকৰ  আল া। এই ব্ুৰে ব্ ুৰ মালক ব্ ুৰ টাটাকৰ পৰা  গে ৰূপ একুৰৰ 

গে ওচৰৰ ক্ৰচৰড মাটন  ামৰ ৰডপাটনলমলণ্টে ষ্টৰ  খ ৰ পৰা েুলপলকট গুড ফ্লে ৰব্সু্কট ৰকৰ  

আৰ  কুকুৰ েুটাক খাব্লে ৰেলে। এইব্াৰ কুকুৰ েুটাই কপাকপ ৰব্সু্কট ফ্লখাৱাত োৰগে আৰু 

েলগ েলগ ক'কলয়া ভুৰক ভুৰক তােফাে েগালে। ব্ ুৰ মালক ক'কক ধমক ৰেলে যৰেও ক'ক 

অকল া চুপ  হে। গুড ফ্লে ৰব্সু্কট খাই কুকুৰ েুটা আ ন্দ মল লৰ আতৰৰ গ'ে। ব্ ুৰ টাটালক 

ক'ো কুকুৰ   ীৰ  াম কেী আৰু ৰঙালটাৰ  াম োেু ৰেলে। ফ্লসই ৰে াৰ পৰা কেী আৰু োেু 

 তু  ফ্লেটত ক'কৰ  ীৱ ৰ এটা অংশৰ েলৰ গহ পৰৰে। ক'কৰ মালক আলব্ৰে সময়ত কেী 

আৰু োেুক প্ৰালয় ৰব্সু্কট খাব্লে ৰেয়া হ'ে আৰু ৰসহতক ভুৰক ভুৰক ফ্লখোই ক'কই ৰ  ৰ গো 

ফোৰ েগলত ব্ীৰত্ব  াৰহৰ কৰা হ'ে। োলহ োলহ কেী আৰু োেু   ব্ ুৰ টাটালক তেলে  ক'ক 

ফুৰাব্লে ৰ য়াৰ আগলতই ফ্লেটৰ ফ্লগটৰ সনু্মখত ব্ৰহ থকা হ'ে। ককলৰা গধুৰে ফুৰৰব্লে গগ 
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ৰসহতক ভুৰকব্লে  াপালে গা ম  ভাে  েগা হ'ে।  ৰয ৰে া ক'কৰ মাক ক'ক হতৰ েগত 

ৰব্সু্কট খুৱাব্লে  াযায়, ক'কই ভুৰকলে কেী আৰু োে ুফ্লসাণকালে আতৰৰ গুৰচ যায়। ৰকন্তু ব্ ুৰ 

মাক েগত থাৰকলে ক'কই ভুৰক তােফাে েগালেও ৰব্সু্কট ৰ ৰেয়ালেলক কেী আৰু োেু আতৰৰ 

 াযায়। 

ব্ ু হতৰ ফ্লেটৰ ওচৰলত থকা ভাৰতীয় ফ্লষ্টট ফ্লব্ংকৰ কাষত এটা চাৰৰ  ীয়া কুকুৰৰ েে 

আৰেে। কুকুৰৰ েেলটাৰ েেপৰত আৰেে এটা মুগা ব্ৰণৰ ৰ লপাটে আৰু সাহসী কুকুৰ। ব্ ৰু 

মালক ফ্লয প্ৰালয়ই কেী আৰু োেুক ৰব্সু্কট খুৱাই ৰস কথালটা েক্ষ্য কৰৰলে। এৰে  ব্ ুৰ মালক 

কেী হতক ৰব্সু্কট খুৱাই থালকালত ৰস কপকপলক আগুৱাই আৰহে। তাক ফ্লেৰখ কেী আৰু োেু 

আতৰৰ গগ ৰাস্তাৰ কাষত ৰখাই ফ্লথাৱা গাড়ী এখ ৰ তেত ফ্লসামােলগ। কুকুৰ ফ্লপ্ৰমী ব্ ুৰ মালক 

মৰমলত তাক কলে, তই এই ৰখৰ লত গৰ থাক , মই ফ্লতাৰ কাৰলণ ক্ৰচৰড মাটনৰ পৰা ৰব্সু্কট ৰকৰ  

আল া। এই ব্ুৰে ব্ ুৰ মালক ততাতয়ালক ৰব্সু্কট এলপলকট ৰকৰ  আৰ  তাক ৰেব্লে আৰম্ভ 

কৰৰলে। আলকৌ এটা  তু  কুকুৰক ৰব্সু্কট খুউৱা ফ্লেৰখ খঙত জ্বৰে পৰক ক'কই  ৰপয়াই 

 ৰপয়াই ভুৰক থাৰকে। কুকুৰলটালৱ পালচ এব্ালৰা ওলোটাই  ুভুৰকলে আৰু আ ন্দ মল লৰ 

ৰব্সু্কত খাই থাৰকে। এলপলকট ৰব্সু্কট খাই ফ্লশষ কৰৰ পু ৰ ব্ ুৰ মাকৰ মুখলে চালে। ব্ ুৰ মালক 

তালে চাই কলে, আজ  আৰু  াপাৱ। কাইলে আৰহৰব্ম ব্ ুৰ মাকৰ কথা শুৰ  ৰস ভুৰক থকা 

ক'কলে ফ্লকৰাৰহলক চালে আৰু গুৰু গম্ভীৰ ফ্লখাল লৰ আতৰৰ গ'েলগ। কুকুৰলটাৰ ফ্লখা  কাটে 

আৰু ফ্লচলহৰা ফ্লেৰখ ব্ ুৰ ফ্লেউতালক তাৰ  াম ৰেলে গুণ্ডা আৰু ফ্লতৰতয়াৰ পৰা ব্ ু হতৰ ঘৰৰ 

সকলোলৱ তাক গুণ্ডা  ালমলৰই মতা হ'ে। ক'কলয়া তাৰ  াম গুণ্ডা ব্ুৰেলয়ই ম ত ৰাৰখ েলে। 

কেী আৰু োেুৰ েলৰ গুণ্ডা পালচ সোয় ৰব্সু্কটৰ ব্ালব্ ফ্লেটৰ সনু্মখত ব্ৰহ  াথালক। মাল  সমলয় 

হঠাৎলহ আলহ আৰু ব্ ৰু মালক তাক ফ্লতৰতয়া ৰব্সু্কট ৰকৰ  আৰ  খাব্লে ৰেলয়। ব্ ুৰ মাকৰ 

েগলত গুণ্ডাই ভােেলৰ ব্ ুৰ টাটাক আৰু ক'কক ৰচৰ  ফ্লপাৱা হ'ে। ব্ ৰু মাকৰ েগত গুণ্ডা 

ক্ৰচৰড মাটনত ৰব্সু্কট ৰকৰ ব্লে গগ ফ্লোকা ৰ সনু্মখত ব্ৰহ ৰব্সু্কট অ ালে অলপক্ষ্া কৰা হ'ে। 

ক'েী আৰু োেুত গক গুণ্ডা ব্ ুৰ মাকৰ ফ্লব্ৰচ ব্নু্ধ হ'ে। কেী আৰু োেুলয় ক'কলে ভয় কলৰ 

যৰেও গুণ্ডাই ক'কক সৰু ফ্লপাৱােীৰ েলৰলহ চাই আৰু ভুৰক থাৰকলেও ফ্লকলৰপ  কলৰ।  তু  

ফ্লেটত কেী, োেু আৰু গুণ্ডা এই ৰতৰ টা কুকুৰ ক'কৰ ভাে েগ হ'ে। ক'কই যৰেও কেী আৰু 

োেুক ফ্লেৰখলেই ভুৰক ভুৰক অৰিৰ হয় েুৰে  মা  কেী আৰু োেু  াৰহলে ফ্লগটৰ পৰা ব্ালৰ 

ব্ালৰ  ৰুম চাই। ৰসহতক ভুৰকব্লে  াপালে ক'কলৰা ম লটা ফ্লব্য়া োলগ। ফ্লেটৰ তেত ফ্লব্ৰচ 

সময়  ুফুৰৰ ৰ  ৰ ঘৰলে ফ্লসা কালে টাটাকক টাৰ  গে যায়।  
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সময় ব্াগৰাৰ েলগ েলগ ক'কই অসমীয়া ভাষাত অৰধক ব্ুৎপৰি অ ন  কৰৰলে। ৰেল  

ৰেল  ক'ক অৰতশয় আেহী ৰপ্ৰয় গহ পৰৰে। ঘৰলে আেহী আৰহলে ক'ক সফূ্ৰতনত কব্ ফ্ল াৱাৰা 

গহ পলৰ। আেহী আৰহলে ক'কই আ ৰক ব্ ুৰ মাকলেও ভয়  কৰা হয়। আেহীৰ গালত গা 

েগাই ব্ৰহব্লে োলগ। ৰয সকে আেহীলয় কুকুৰ ফ্লব্য়া পাই ব্া কুকুৰলে ভয় কলৰ ফ্লতল  আেহীৰ 

প্ৰৰত ক'কৰ অৰতলক অ ীহা। আেহী আৰহলে ক'কই ভােলপাৱাৰ আ  এটা কাৰণ হ'ে আেহীৰ 

েগলত কা  ুব্ৰফন ব্া ফ্লপৰা খাব্লে ফ্লপাৱাৰ সম্ভাব্ া থালক। এৰে  ঘৰলে আেহী আলহালত ক'কই 

আেহীক ৰেগোৰ কৰৰ থকা ফ্লেৰখ টাটালক এল লয় আেহীৰ আগত ফ্লধমাৰে কৰৰ কলে, আমাৰ 

ক'কলটা ব্ৰ েুষ্ট কুকুৰ। েলগ েলগ  ক'কই টাটাকৰ ওচৰলে ফ্লেৌৰৰ আৰহ ভুৰক ভুৰক টাটাকক 

ইমা  গাৰে পাৰৰলে ফ্লয আেহী হা াঁৰহত থাৰকব্ ফ্ল াৱাৰা হ'ে। ক'কৰ কথা হ'ে ফ্লমাক আেহীৰ 

আগত েুষ্ট ব্ুৰে ৰকয় ো  ৰেৰে। আেহীলয় খুউব্ হহা াঁ ফ্লেৰখ ক'কৰ এইব্াৰ আেহীৰ ওপৰত খং 

উঙঠে আৰু ভুৰক ভুৰক আেহীক গাৰে ৰেলে, এইলটা ৰকব্া হা াঁৰহব্ েগা কথা ফ্ল ৰক। আেহী গুৰচ 

গ'ফ্লে ক'কই ব্ৰ ফ্লব্য়া পাই। ফ্লসলয় আেহী ফ্লযাৱাৰ সময়ত ৰেফ্টৰ ওচৰলে গগলয়া ভুৰক ভুৰক ফ্লব্য়া 

ফ্লপাৱালটা ব্ু াই ৰেলয়। ফ্লসইব্ুৰে ক'কই ফ্লশাৱাৰ সময় ফ্লহাৱাৰ পাচত আেহী থকালটা অেলপা 

পচন্দ  কলৰ। সাধাৰণলত ক'ক সোয় ৰ শা এঘাৰ ব্ াত শুই যায় আৰু পুৱা ৬/৭ ব্ াত শুই 

উলঠ। এৰে  ব্ ু হতৰ ঘৰলে ৰ শা ভাত ফ্লখাৱালক আেহী আৰহে আৰু ভাত খাই উঙঠ কথা 

পালতালত পালতালত ৰ শা চালৰ এঘাৰ মা  ব্াজ ে। ক'কই আেহী ফ্ল ালযাৱা ফ্লেৰখ উচৰপচ 

েগাব্লে ধৰৰলে । এটা সময়ত ফ্লযৰতয়া ৰ শা ব্াৰ ব্াজ ব্ৰ হ'ে ক'কই আেহীৰ ওচৰলে গগ ভুৰক 

ভুৰক েুৱাৰৰ ওচৰলে অহালযাৱা আৰম্ভ কৰৰলে। ক'কৰ কথা হ'ে ইমা  ৰাৰতলেলক আ ৰ ঘৰত 

আেহী থালক ফ্ল ৰক। ব্ ুৰ মাক, টাটাক আৰু আেহীলয় ক'ককৰ কাণ্ডত হা াঁৰহ ৰাৰখব্ ফ্ল াৱাৰা 

হ'ে। আেহীলয়ও যাও ফ্লেই ক'ক ব্ুৰে ব্াৰহৰ ওোে আৰু ক'ককই আেহীক ৰেফ্টৰ ওচৰলেলক 

ফ্লখৰে গথ আৰহলহ মল  মল  থাৰকে। ফ্লকৰতয়াব্া যৰে আেহীলয় চাহ ফ্ল ালখাৱালক যায় ক'কই 

অতযি ফ্লব্য়া পাই আৰু ওোই যাওলত গাৰে পাৰৰ ৰ  ৰ ম ৰ কথা ব্যক্ত কলৰ। আেহী ৰপ্ৰয় 

ক'কৰ ব্ালব্ই ব্ ুৰ টাটালকও ঘৰলে আেহী আৰহলে ক'কৰ কাণ্ড চাব্লে ব্ৰ ভাে পায়। 

ঘৰত অকলে থাৰকলে ব্ ুৰ মালক ইউ ঙটউব্ত ৰব্ৰভন্ন গা  েগাই থয় ব্ালব্ গা  শুৰ  শুৰ  

ক'কই গা  খুউব্ ভােলপাৱা হ'ে। ব্ ুৰ মালক মাল  সমলয় অকলে অকলে গুণ গুণাই গা  

গালে ক'কই শুৰ  শুৰ  মাকৰ ওচলৰ পা লৰ ঘূৰৰ ফুলৰ। এৰে  ফ্লচাফাত ব্ৰহ ফ্লপপাৰ পঢ়াৰ 

সময়ত ব্ ুৰ টাটালক এল লয় ভূলপ  হা ৰৰকাৰ গা  এটা গাব্লেলহ পালে ক'ক গুৰেৰ েলৰ 

আৰহ ভুক ভুকাই টাটাকৰ গা লগাৱা ব্ন্ধ কৰাই ৰেলে। ক'ক আতৰৰ ফ্লযাৱাত টাটালক আলকৌ 

ফ্লযই গা লটা গাব্লে েলে ক'ক আলকৌ ফ্লেৌৰৰ আৰহ ভুৰক ভুৰক গা  ফ্লগাৱা ব্ন্ধ কৰালে।লব্াধহয় 
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ব্ ুৰ টাটাকৰ গা লব্াৰ ক'কই ফ্লব্সুৰা ব্ুৰে ভালব্। ফ্লসই ৰে াৰ পাচৰ পৰা ফ্লযৰতয়াই ব্ ুৰ টাটালক 

গা  গায় ক'ক ফ্লেৌৰৰ আৰহ ভুৰক গা  ব্ন্ধ কৰাই। আ ৰক ব্াথৰূমৰ ৰভতৰত গা   গালেও 

েুৱাৰত ঢৰকয়াই ভুৰক হুেিুে কলৰ। আচৰৰত কথা এলয় ফ্লয মালক গা  গালে অকল া আপৰি 

 কলৰ। ক'কৰ ভয়ত টাটালক গা  গাব্লে এলকব্ালৰ এৰৰ ৰেলে। সৰু েৰা ফ্লোৱােীৰ েলৰ মাকৰ 

প্ৰৰত ক'কৰ মৰম ভােলপাৱা অতযাৰধক। ব্ ুৰ টাটালক যৰে ফ্লধমাৰেলতও মাকলে হাত এখ  

ফ্লটাৱাই ফ্লেখুৱাই ক'কই ভুৰক ভুৰক ফ্লখৰে আলহ ৰকন্তু মালক যৰে হালতলৰ মাৰৰও ফ্লেখুৱাই ক'ক 

উোসী  গহ ব্ৰহ থালক।  

ক'কক ফ্লব্ ী ৰেয়াব্লে ৰ ওলত ফ্লপট এণ্ড ফ্লভটৰ কাকতীলয় এৰে  ক'ফ্লে "ক'ক এৰতয়া 

গাভৰু ফ্লযৰতয়া তাইক এব্াৰ ফ্লপাৱােী  গাব্লে ৰেয়ক। মই ডাঙৰ কৰৰ আলপা াক আধা ৰেম 

মই আধা েম।" ব্ ুৰ টাটালক কলে "ভাে কথা, পালচ সকলো ক'কৰ ওপৰত ৰ ভনৰ কৰৰব্ আৰু 

আৰম ক'কই যৰে প্ৰাকৃৰতক ৰমে  ৰব্চালৰ ফ্লতৰতয়ালহ ক'কক ফ্লপাৱাৰে  গাব্লে ৰেম।  হলে 

আমাক ক'কৰ ফ্লপাৱােী  াোলগ। আৰম ফ্লপাৱােী ফ্লব্ৰচব্ও ফ্ল াৱালৰা আৰু ফ্লপাৱােী আ ক ৰে 

ৰেয়াৰ পাচত ক'কই ম  মাৰৰ থাৰকলে সহয কৰৰব্ ফ্ল াৱাৰৰম।" এৰে  ক'কৰ স্বািয পৰীক্ষ্াৰ ব্ালব্ 

টাটালক ক'কক খা াপাৰালে ৰ ওলত আ  এ   মা ুলহ ফ্লতওলোকৰ মতা পাগ এটা অ া 

ফ্লেৰখলে। কাকৰতৰ কথালটা ব্ ুৰ টাটাকৰ ম ত পৰৰে আৰু মতা পাগলটাৰ গৰাকীৰ আগত 

কথালটা ক'ফ্লে। মতা পাগলটাৰ গৰাকীলয় ক'ফ্লে েুলয়াটালক ওচৰ চপাই ৰে চাওক আৰু আলপা াৰ 

ক'কই ৰক ব্যৱহাৰ ফ্লেখুৱাই প্ৰথলম চাই েওক। ক'কক টাটালক ফ্লটব্ুেৰ ওপৰৰ পৰা  মাই মতা 

পাগলটাৰ ওচৰলে ৰ ব্লেলহ পালে, ক'কই ভুৰক ভুৰক তালে ফ্লচাচা েলে। মতা পাগলটালৱ ক'কৰ 

ৰণচণ্ডী মূিী ফ্লেৰখ ভয় খাই ফ্লব্ক ৰগলয়ৰ েগাই ৰপচুৱাই গ'ে আৰু ক'কই ভূৰক ভুৰক আগুৱাই 

গ'ে। এব্াৰ ক'কই তালে এল লক ফ্লচাচা েলে ফ্লয ভয়ত মতা পাগলটা গগ গৃহিৰ ভৰৰৰ তেত 

ফ্লসামাই কৰপব্লে ধৰৰলে। ক'কৰ কাণ্ড ফ্লেৰখ ক'কৰ ফ্লেউতালক মতা পাগলটাৰ গৃহিলে চাই হা াঁৰহ 

মাৰৰ ক'কক আতৰাই টাৰ  আৰ লে আৰু ক'কক গে ঘৰ পালেলগ। ক'কৰ ফ্লপাৱােী  লগাৱা 

ৰচিালৰা ৰসমা লত ইৰত পৰৰে। 

ৰে  ব্াগৰাৰ েলগ েলগ ক'কৰ কাম কা  ব্যৱহাৰ পাৰত মাা ুহৰ েলৰ অৰধক গাঢ় হব্লে 

ধৰৰলে। ক'কলয়া ৰ  লক কুকুৰতলক মা ুহ ব্ুৰেলহ ভাৰব্ব্লে ধৰৰলে। ব্ ুৰ মাক আৰু টাটাকৰ 

েগত ক'ক ফ্লযৰতয়া ফুৰৰব্লে ফ্লকাল া ৰমৰতৰ কুটুমৰ ঘৰলে যায়, ক'কই পকাত ব্ৰহব্লে ৰেলে 

 ব্লহ। মাক টাটাকৰ েগত সমাল  শাৰী পূৰাই ফ্লচাফাত  ব্ৰহব্লে োলগ। ফ্লসলয় ব্ ুৰ মালক 

কৰব্াত ক'ককলে ফুৰৰব্লে গ'ফ্লে  ক'কৰ ব্ালব্ এখ  টালৱে ব্া ৰব্চ া চােৰ গে ফুলৰ। ফ্লচাফাত 

মাক টাটাকৰ মা ত ফ্লসইখ  পাৰৰ ৰেব্ োলগ আৰু ক'ক তাত ব্ৰহ থালক আৰু ৰেগোৰ 
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 কৰালক কথাৰ ভাগ েয়। ফ্লচাফাত ব্ৰহব্লে ৰ ৰেলে ক'কই ৰেগোৰৰ কৰৰ থালক। ক'কৰ কথা 

হ'ে মই আেহী, গৰতলক মই ৰকয় পকাত ব্ৰহম। আমাৰ ঘৰলে গ'ফ্লে আৰম ফ্লকাল া আেহীলক 

পকাত  ব্হাও। কুকুৰ ফ্লব্য়া ফ্লপাৱা মা ুহৰ ঘৰলে ফ্লসলয় ক'কক কাহাৰ ও মাক -টাটালক েগত 

ৰ ৰ লয়। 

ব্ ুৰ মাকৰ এটা অভযাস আৰেে ফ্লয ব্ান্ধব্ীৰ েগত মব্াইেত কথা পাৰতলে সময় পাহৰৰ 

যায়। ফ্লকৰতয়াব্া এঘণ্টা, ফ্লকৰতয়াব্া ফ্লডৰঘণ্টা, ফ্লকৰতয়াব্া েুঘণ্টা ব্া তালতালকলয়া ফ্লব্ৰচ। ব্ ুৰ 

মালক ফ্লফা ত কালৰাব্াৰ েগত  ৩০/৪০ ৰমৰ টমা  কথা পতাৰ পাচলত ক'কৰ উচৰপচ আৰম্ভ 

হয়ণ এব্াৰ মাকৰ ওচৰলে যায় এব্াৰ টাটাকৰ ওচলে যায় আৰু মুলখলৰ ফ্লগাৰ ফ্লগাৰাই থালক। 

এঘণ্টা মা  হলেই েৰূৰ পৰা মাকলে চাই ভুকা আৰম্ভ কলৰ। েগৰ ব্ান্ধব্ীৰ েগত কথা পতাত 

অশাৰি কৰা ব্ালব্ ফ্লযৰতয়া মালক ধমধমৰ  ৰেলয় ফ্লতৰতয়া ক'কই গগ টাটাকক ভুকা আৰম্ভ কলৰ 

টাটাকক কয়, মাক ফ্লফা  থব্লে ফ্লকাৱা।  হলে ফ্লেই ত ঙটউমাৰ হব্। ফ্লতৰতয়া তুৰমলহ 

হস্পিতােত ফ্লব্ান্দাপৰ ৰেব্ োৰগব্। ক'কৰ উৎপাতত টাটালকও এসময়ত ইংৰগলতলৰ মাকক 

ফ্লফা  থব্লে কয়। ফ্লফা  ফ্লথাৱাৰ পাচত মালক ক'কক গাৰে পালৰ, ফ্লতাৰ উৎপাতত কথা এষালৰা 

পাৰতব্ ফ্ল াৱাৰৰ। টাটালক ফ্লতৰতয়া মাত েগায়, এষাৰ  হয় েুঘণ্টা ব্ুৰে ফ্লকাৱা। ফ্লেণ্ড োই ৰ প্ৰৰত 

ক'কৰ অ ীহা আৰু ফ্লব্ৰে। ফ্লফা লটা ব্াজ লেই ভুৰক অৰিৰ গহ পলৰ। ইয়াৰ কাৰণ ৰক ব্ ৰু 

টাটালক ফ্লকাল াৰেল  ব্ুজ   াপালে। হয়লতা ফ্লেণ্ড োই ৰ শব্দলটা ক'কই সহয কৰৰব্ ফ্ল াৱালৰ। 

ঙটৰভত ৰচৰৰলয়ে চাই ক'কই ব্ৰ আমৰ  পায়। ৰকন্তু ৰচল মা চাই ব্ৰ ভাে পায়। তালত আলকৌ 

একচ  ৰচল মা ক'কৰ অৰধক ৰপ্ৰয়। ক'কৰ ব্ালব্ই ব্ ুৰ মালক অসমীয়া ৰচৰৰলয়ে ফ্লচাৱাও ব্াে 

ৰেলে। সৰন্ধয়া চালৰ সাত আঠ মা  ব্াজ লেই ক'কই ৰচল মা চাব্ৰ ব্ালব্ উচৰপচ েগাই ঙটৰভ 

ৰূমলে অহা ফ্লযাৱা আৰম্ভ কলৰ। আঠ ব্াজ লে টাটালক ৰচল মা এখ  ফ্ল টৰেক্স ব্া আমা া  ব্া 

ৰড  ী হটষ্টাৰত েগাই ৰেলয় আৰু ক'কই ফ্লচাফাখ ৰ মা ত ব্ৰহ ফ্লচাৱা আৰম্ভ কৰৰ।ভুৰক ভুৰক 

এফালে মাকক আৰু আ ফালে টাটাকক ব্হুৱাই গে আ ন্দ মল লৰ ৰচল মা ফ্লচাৱাত ম  ৰেলয়। 

ক'কই ৰচল মা ৰক ব্ুজ  পায় ব্ ুৰ টাটালক গম  াপায় ৰকন্তু ক'কৰ উৎপাতলত মাহলটাত ২০/২৫ 

খ  ৰচল মা চাব্ েগা হয়। ৰচল মা চাব্ ম  ফ্ল ালযাৱা ৰে া ইউ ঙটউব্ত গা  েগাই ৰেলে ক'কই 

গা  চাই থালক আৰু টাটালক কাষত ব্ৰহ কস্পম্পউটাৰত ৰ  ৰ কাম কৰৰ যায়। ক'কও খুচ 

টাটাকৰ কালমা গহ যায়। ক'কৰ েগত ঙটৰভত গা  চাই চাই ব্ ুৰ টাটাকলৰা পুৰৰণ ৰে ৰ 

অৰভল ত্ৰী শৰম নো ঠাকুৰ, মুমতা  আৰু আশা পালৰখ আৰেক আজ  কাৰেৰ অৰভল ত্ৰী 

সকেতলক ফ্লব্ৰে ভাে েগা হ'ে। আগলত ফ্ল ালচাৱা ব্হু ৰচল মাৰ গাল া ক'কৰ েগতৰ টাটাকলৰা 

ফ্লচাৱা আৰু শু া হ'ে। 
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কাউৰী, কলপৌ, ব্াৰেমাহী, ঘ ৰচৰৰকা, ৰাস্তাৰ ভতুৱা কুকুৰ এইলব্াৰৰ েগত হা াঁৰহ 

ফ্লধমাৰেৰ মাল লৰ ক'কৰ ৰে লব্াৰ পাৰ হব্লে ধৰৰলে।ব্ ু হতৰ ফ্লেটত  হঠালত এৰে  ফ্লব্ান্দা 

 ামৰ এটা মতা ফ্লমকুৰী আৰু যাইমৰ   ামৰ এ  ী মাইকী ফ্লমকুৰীৰ আৰব্ নভাব্ ঘঙটে। ৰাৰত 

হ'ফ্লে ফ্লমকুৰী েুটাই ডাষ্টৰব্  ফ্লখাচলৰ আৰু ৰে ত কৰব্াত ঘূৰৰ ফুলৰ  তুব্া কালৰাব্াৰ গাড়ীৰ 

তেত শুই থালক। এৰে  আলব্ৰে ফুৰৰব্লে যাওলত ক'কই গাড়ীৰ তেত শুই থকা ক'ো 

ফ্লব্ান্দালটাক ফ্লেৰখ ফ্লখৰে গ'ে। ফ্লব্ান্দাও সুোয় এৰা ভকত  াৰেে। আকাৰত সৰু ফ্লেৰখ ক'কক 

ফ্লফলপৰীপাৰত ধৰৰলে। ক'কলয়া ৰণচণ্ডী মূিী ধৰৰ ভুৰক থাৰকে। এসময়ত ফ্লব্ান্দাই গাড়ীৰ তেৰ 

পৰা ওোই ফ্লেৌৰমাৰৰ ওৱােত উঙঠ কাষৰ ঘৰলে পোই গ'ে। ক'ক আলব্ৰে ফুৰৰব্লে গ'ফ্লে 

ফ্লমকুৰী আৰহলে ফ্ল ৰক গাড়ীৰ তলে তলে  ৰুম চাই ৰসহতক ফ্লখোলটা ক'কৰ এটা গেৰ ক কামৰ 

েলৰ গহ পৰৰে। ক'কৰ  ওপৰত খং উঙঠ ব্া খােয ৰব্চাৰৰ ৰাৰত ফ্লব্ান্দাই মাল  মাল  ফ্লেটৰ ব্  ু

হতৰ ফ্লেটৰ সনু্মখত  াব্ৰ ভৰষই ৰখা পৰেৰথ ৰ ফ্লপলকটলব্াৰ খুচৰৰ ৰচঙঙ ফ্লপলোৱা হ'ে। এৰে  

ৰাৰত ক'ক আৰু টাটালক  ফ্ল াপ গে থাৰক ফ্লব্ান্দাক ফ্লেৌৰাই ফ্লেৌৰাই তেত গথ আৰহেলগ। েুৰে  

মা  ফ্লব্ান্দা  াৰহে যৰেও তৃতীয় ৰে া ৰাৰত আৰহ ফ্লব্ান্দাই আৰহ মল  মল  ক'কৰ মাকৰ ফুেৰ 

টাব্ এটাত পায়খা া কৰৰ গথ গ'েৰহ আৰু েগলত ক'কৰ টাটাকৰ এপাট ফ্ল াতাত ফ্লপোব্ কৰৰ 

গথ।গেৰহ। ফ্লব্ান্দাৰ কাণ্ড ফ্লেৰখ ক'ক খঙত জ্বৰে পৰক উঙঠে আৰু ফ্লব্ান্দাক আলব্ৰে সময়ত 

ৰব্চাৰৰ ৰব্চাৰৰ ফ্লকম্পাচৰ পৰা ফ্লখো হ'ে। ব্ ুৰ টাটালকও োঙঠ গে ফ্লব্ান্দাক  ফ্লখলোৱাত ফ্লব্ান্দা 

 হা হ'ে। ফ্লব্ান্দাক ফ্লখলোৱাৰ পাচত ক'ক আলকৌ কেী, োেু, গুণ্ডা হতৰ েগত ব্যস্ত থাৰকে। 

েগলত ঘৰৰ ফ্লব্েকৰ ত ঘ ৰচৰৰকা, শাৰেকা, কাউৰী, কলপৌ ফ্লযাৰৰ েগত ক'কৰ ওলখা া 

ওলখাৰ  চৰে থাৰকে। মাকৰ মৰলম ক'কক ৰেল  ৰেল  আেসুৱা কৰৰ তুৰেলে। গৰমৰ ৰে ত 

এৰচ  হলে থাৰকব্ ফ্ল াৱালৰ আৰু ঠাণ্ডাৰ ৰে ত ৰহটাৰ   হলে থাৰকব্ ফ্ল াৱালৰ। ৰ  ৰ ফ্লোৱােী 

সাত সাগৰ ফ্লতৰ  েীৰ ৰসপালৰ থকাত মাক আৰু টাটাকৰ েগ ৰহচালব্ ক'ক প্ৰৰতলটা মূহুতনলত 

সুখ-েুখ, হা াঁৰহ কালন্দা ৰ সমভাগী হ'ে। মহাভাৰতত যুৰধঙিৰৰ ফ্লশষ সংগী ফ্লহাৱাৰ েলৰ Wonder 

Pug Coco ব্ ুৰ মাক টাটাকৰ সংগী গহ ৰশশু কৃষ্ণই ফ্লেখুউৱাৰ েলৰ আেৰৰত আৰু অলেৌৰকক 

কামকা  কৰৰ  ীৱ ৰ ব্াটত আগুৱাই গ'ে। 
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